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De insecten en de dierpsychologie

door

Dr. J. A. BIERENS DE HAAN.

Bij de viering van een eeuwfeest van een wetenschappelijk

Genootschap past allereerst een woord van gelukwensch aan die

instelling zelve, die er in geslaagd is gedurende zoon lang tijdperk

haar leden blijvend op te wekken tot een bepaalden vorm van
wetenschappelijke activiteit. Gaarne doe ik met die hulde mee, maar
tevens wilde ik hulde brengen aan het studieobject der jubileerende

N.E.V., de insecten, en hun lof zingen als studiemateriaal voor

een bepaalde tak van de biologische wetenschap, die mij bijzonder

aan het hart ligt, te weten de psychologie der dieren.

Het zal bekend zijn dat de moderne dierpsychologie haar doel

niet zoekt in de bestudeering van de dierenziel. De dierpsychologie,

zooals die wetenschap in den tegenwoordigen tijd opgevat wordt,

is een empirische natuurwetenschap, niet een speculatieve weten-
schap, als vroeger misschien te vaak het geval geweest is. Dien-

tengevolge is het begrip ,,ziel" uit haar belangstelling verdwenen.
Dat begrip ,,ziel" moge een realiteit vertegenwoordigen, deze rea-

liteit is niet empirisch te benaderen door observatie en experiment,

maar is het object van speculatie en overdenking. De ziel moge
zoo haar plaats vinden in wetenschappen als theologie en meta-

physica, in de natuurwetenschap is voor haar geen plaats vrij. De
moderne psychologie, en zeker de psychologie der dieren, heeft men
dus terecht wel als ,,eine Psychologie ohne Seele" gekenmerkt.

Want het begrip ,, dierenziel" is zeker nog minder te benaderen
dan dat van de ziel van den mensch, en speculaties daarover missen

nog meer grond en brengen ons op het twijfelachtige terrein van
de vraag naar de onsterfelijkheid van zoon dierenziel en de metem-
psychose, haar overgang in andere wezens of haar ontstaan uit de

ziel van afgestorvene menschen en dergelijke meer.

Psychologie is dus niet de wetenschap van de ziel, maar die van
de psychische verschijnselen in mensch en dier. Wat die psychi-

sche verschijnselen zijn weten wij het best in ons zelf : het zijn

immaterieele en onruimtelijke verschijnselen, waarvan wij het gevoel

hebben dat zij zich ,,in ons" afspelen, zonder dat wij ze ergens in

ons lichaam localiseeren kunnen, als physiologische verschijnselen

als speekselafscheiding of spijsvertering. Het zijn, in het kort, onze

waarnemingen en gewaarwordingen, onze gevoelens en sentimenten,

onze herinneringen en voorstellingen, onze gedachten en wenschen
en driften, en dergelijke meer. En de dierpsycholoog is de man, die

zulke psychische verschijnselen bij de dieren bestudeert of bestu-
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deeren wil, zij het als hulpwetenschap van de menschelijke psycho-
logie, zij het meer om haar zelf, van oordeel zijnde, als voor meer
dan tweeduizend jaren reeds Aristoteles deed, dat de be-
schrijving van een dier of diersoort niet compleet is, als naast zijn

morphologischen bouw en physiologische verrichtingen ook deze in-

wendige roerselen van het dier niet bekend geworden zijn.

Hoe leeren wij die inwendige roerselen bij de dieren nu kennen ?

Daartoe is slechts één methode beschikbaar : die van de nauwkeu-
rige waarneming van hun doen en laten (hun ,,behaviour"), en de
interpretatie daarvan in psychologische termen. Want van de me-
thoden, die in de menschelijke psychologie daarnaast nog toegepast

kunnen worden, is de introspectie, het nauwkeurig nagaan van wat
zich in eigen innerlijk afspeelt, in de dierpsychologie natuurlijk van
zelf uitgesloten, en is ook de methode van bewuste mededeeling,

waarbij de mensch het door hem ervarene aan een ander meedeelt,

uitgesloten door het feit, dat het dier geen taal bezit waarin het

ons zoo iets kan mededeelen, en bovendien de behoefte aan een der-

gelijke mededeeling bij hem wel haast altijd ontbreekt. De dier-

psychologie is dus gebaseerd op de studie der gedragingen der

dieren. Dit nu kan op twee plaatsen geschieden : in de vrije na-

tuur, het natuurlijk milieu van het dier, of in het laboratorium, en

op twee wijzen : de eenvoudige waarneming van die gedragingen,

waarbij de onderzoeker zelf passief blijft, en het scherper onderzoek

door het actief ingrijpend experiment.

En nu is er zeker geen diergroep, die zich zoozeer voor deze vier

methodes van studie leent als juist de groep der insecten. In de

eerste plaats zijn zij over het algemeen relatief gemakkelijk in hun
normaal miheu te bestudeeren. Visschen zijn meestal onbereikbaar

voor ons in hun natuurlijk element, het water, en vogels evenzeer

in de lucht ; zoogdieren verbergen zich voor ons maar al te vaak
in het bosch of onder den grond. Bovendien vertoonen al deze

hoogere dieren meestal vrees voor den mensch, wat hen in hun
natuurlijk milieu nog meer onbenaderbaar voor ons maakt. Insecten

zijn daarentegen voor een groot deel kruipende, loopende of laag-

vliegende wezens, die zich langzaam verplaatsen en daardoor goed
gevolgd kunnen worden door den onderzoeker. Hun milieu : de heide,

het bosch, het veld, is voor ons gemakkelijk toegankelijk, en slechts

betrekkelijk weinige onttrekken zich geheel aan ons onderzoek in een

lucht- of waterleven. Bovendien wordt hun gedrag niet beïnvloed

door een vrees voor den mensch, en geven zij zich onbevangen zoo

als zij zijn. Verder valt het in de meeste gevallen niet zeer moeilijk,

hun natuurlijk milieu in het laboratorium na te bootsen, waardoor
zij zich gemakkelijker leenen tot een meer exact laboratorium-

onderzoek, wat bij vele andere dieren ( vogels, grootere zoogdieren)

vaak met groote bezwaren gepaard gaat. Bijen kan men gemakkelijk

tot laboratoriumdieren maken, als uit de proeven van von Frisch
en Kühn en anderen wel bewezen is ; mieren kan men in eigen

tuin bestudeeren (als b.v. Brun deed) of in een kunstnest in het
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laboratorium. In een terrarium of aquarium gedragen insecten zich

volkomen als in hun natuurlijk miheu. En door hun bescheiden af-

metingen en gemakkelijke behandelbaarheid is het eenvoudiger, ex-
perimenteel in hun gedragingen in te grijpen, zoowel in de vrije na-
tuur als in het laboratorium, dan dit bij vogels of zoogdieren het
geval is.

Daarbij komt nog de rijke veelvuldigheid van het insectenleven op
aarde en de groote verschillen binnen de groep zelve, feiten die ik

op deze plaats niet nader behoef toe te hebten. En dan zij nog als

bijzonderheid herinnerd aan het ,, dubbelleven" van larve en imago,
een dubbelleven dat in zijn beide deelen vaak zoo geheel anders
geaard is, zooals dat van de kruipende plantenetende rups en de
vliegende nectarzuigende vlinder, en daardoor bij de metamorphose
een totale psychische omschakehng in het dier vereischt, die nog
veel te weinig bestudeerd is geworden.

Nu zou dit alles nog niet veel te beteekenen hebben, als het
psychisch leven der insecten simpel en dof was, als dat van wor-
men of mollusken, de inktvisschen onder de laatste even uitgezon-

derd. Maar dit verwijt kan men den insecten zeker niet maken.
Integendeel is uit oudere en vooral recentere onderzoekingen wel
gebleken, wat een bijzonder interessant psychisch leven bij de in-

secten waar te nemen valt, zoo dat men, van psychologisch stand-

punt gezien, terecht de opvatting verdedigd heeft dat het dierenrijk

twee toppen heeft : de insecten en de zoogdieren. Hierbij bereiken
dan de insecten een hoogtepunt in het instinctleven, de zoogdieren
op het gebied der intelhgentie. Natuurlijk mag men dit laatste niet

in den vorm van een antithese zien, als o.a. door Bergson veel te

sterk gedaan is. Zoogdieren, ook de menschapen en zelfs de mensch
zelf, bezitten een veel rijker instinctsleven dan vroeger wel werd
ingezien, hun intelhgentie is, voorzoover het de dieren betreft, niet

meer te beschouwen dan als een laag vernis die hun instincten

bedekt. En hoewel natuurlijk niet ontkend kan worden, dat deze
intelligentie bij hen hoogere vormen aanneemt dan bij de insecten,

missen toch ook deze laatste intelligentie in geenen deele, dit be-
grip opgevat als het vermogen aangeboren handelswijzen te doen
beïnvloeden door tijdens het leven opgedane ervaring.

Maar ongetwijfeld zijn de insecten de koningen op het gebied
van het dierlijk instinctleven. En waar wij de instincten als de kern
van het psychisch leven der dieren mogen beschouwen, is het dui-

delijk dat de insecten een uiterst belangrijke plaats innemen in het

studiemateriaal van den dierpsycholoog. Niet dat de instincten der
insecten sterker bindend geacht moeten worden dan die der hoo-
gere dieren, maar de handelingen die uitgevoerd worden onder den
drang van hun instincten hebben een zooveel grootere veelvuldig-

heid en complexiteit, zijn zoo veel scherper bepaald en leenen zich

daardoor zooveel meer tot observatie en psychologische analyse en

tot beïnvloeding door het experiment, dan die der vogels of zoog-
dieren. Men denke hier slechts aan de instincthandelingen der
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graafwespen, die aanleiding tot zoo veel experimenten gegeven

hebben, aan de bouwinstincten van kokerlarven en spinnen (die ik

hier wel even tot de insecten sensu largiore rekenen mag), aan het

zoo uiterst belangrijke sociale instinctleven van mieren, bijen en ter-

mieten, en zoo veel meer.

Wat omvat zulk een psychologie der insecten dan eigenlijk ?

Laten wij onze gedachten even bij de hoofdpunten mogen bepalen.

In de eerste plaats willen wij de gewaarwordingen en waar-

nemingen dier dieren leeren kennen. De kleurenzin der bijen is een

klassiek strijdpunt geweest tusschen vonHessenvonFrisch,
waarbij de laatste ontegenzeggelijk in zijn recht was, toen hij het

kleurenzien dezer dieren verdedigde. Zijn onderzoekingensresul-

taten zijn later bevestigd en uitgebreid door Kühn, gedeeltelijk in

samenwerking met Pohl, Ilse en Fraenkel. Dit werk van

von Frisch is de stimulans geweest voor het bijenwerk van de

Münchensche school, in de eerste plaats van von Frisch zelf,

in hun studies op het gebied der gewaarwordings- en waarnemings-
psychologie dezer dieren. Aan von Frisch' onderzoekingen over

den reuk- en smaakzin der bijen sloten zich een aantal onderzoe-

kingen van zijn leerlingen (Hertz, Opfinger, Zerrahn,
Wolf, Baumgärtner e.a. ) aan over de optische waarnemin-
gen dezer dieren ; Ilse bestudeerde de kleurzin van vlinders,

H e r t e r de temperatuurgewaarwordingen van verschillende in-

secten, Schaller de zintuigpsychologie van waterkevers, Mi n -

n i c h van vliegen, K o e h 1 e r van libellenlarven, L ü d t k e van
Notonecta, enz., terwijl Knoll en Kugler de verhouding van
insecten (hommels) en bloemen bestudeerden. Het zoo merkwaar-
dige „tijdsgeheugen" van dieren is nergens zoo goed bestudeerd als

dit door Beling, Grabensberg er en Wa h 1 bij bijen ge-

schiedde. Het gevoelsleven der insecten vond zijn bestudeering in

von Frisch' nog steeds voortgezette onderzoekingen over de

,, bijen taal".

Het omvangrijkste is uiteraard het oeuvre over het instinctleven

der insecten. Hier moet, als eerste der moderneren, natuurlijk het

werk van F ab re genoemd worden, van wiens klassieke ,, Souve-

nirs entomologiques", door zijn boeiende verhaaltrant al even ge-

nietbaar voor leeken als voor wetenschappelijke werkers, een groote

stimulans op anderen na hem is uitgegaan. Wel mogen misschien

enkele van zijn waarnemingen niet geheel onaanvechtbaar zijn 'en

eenigszins door vooropgezette theoretische opvattingen beïnvloed,

de al te scherpe en niet geheel faire critiek van R a b a u d is terecht

door Thomas afgewezen. Het is onmogelijk hier alle namen op te

noemen van hen die door veldstudies het instinctleven der insecten

onderzochten ; wij noemen van de Anglo-Amerikanen slechts de

R a u's, de P e c k h a m's, Hingston, Schneirla e.a., van de

Franschen Ferton, Bouvier, Berland, Marchai, Ra-
baud, Roubaud. In België pubHceerde Verlaine een dertig-

tal onderzoekingen over ,, l'instinct et l'intelhgence chez les Hymé-
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noptères", in Duitschiand mogen in dit verband nog Mo 1 i t o r en

We y r a u c h genoemd worden, welke laatste ook een aantal

onderzoekingen wijdde aan den nestbouw der wespen. Aan R ö s c h
danken wij uiterst belangrijke onderzoekingen over de arbeids-

deeling in den bijenkorf, terwijl Goetsch de onderlinge samen-
werking der individuen van een mieren- en termietenstaat bestu-

deerde. In ons land mogen naast Wa s ma n n's onderzoekingen
over het mierenleven, Tinbergen en zijn leerlingen (Bae-
rends, van Beusekom) met hun graafwespen-veldstudies

met eere genoemd worden. Uhlmann, Dembovski, Cor-
te r en ik zelf bestudeerden in de vrije natuur en het laboratorium

den kokerbouw der Trichopterenlarven ; P i c t e t de verandering

van instincten door aanpassing aan ongewone omstandigheden en

de erfelijkheid daarvan.

Ook voor de bestudeering der eenvoudige instincten, de z.g.

taxiën of tactische bewegingen, bleken de insecten een uitstekend

studiemateriaal te leveren. Phototactische reacties zijn bestudeerd bij

verschillende insecten en hun larven (rupsen) ; reacties op eenvou-
dige chemische waarnemingen bij talrijke insecten, die door den
geur naar hun voedsel of geslachtspartner gelokt worden, of als

parasiet hun gastheer vinden (Krijgsman). R e g e n's onder-
zoekingen over de geluidsreacties van krekels zijn klassiek te noe-
men. Lieh tkom pasreacties zijn voornamelijk bij insecten (rupsen en
mieren) bestudeerd. En ook de fijnere onderzoekingen over de ver-

schillende modaliteiten van deze eenvoudige lichtreacties zijn door
von Buddenbrock en Alverdes en hun leerlingen voor
een groot gedeelte aan insecten uitgevoerd. Wat het herinnerings-
en leervermogen der insecten betreft heeft Wo 1 f belangrijke

onderzoekingen in de vrije natuur gedaan over de vraag, hoe bijen

hun korf weer terugvinden als zij op voedsel uitgetrokken zijn, ter-

wijl men in het laboratorium kakkerlakken en mieren in labyrinthen,

bij de laatste dieren soms zeer ingewikkelde (Schneirla), hun
weg heeft zien kunnen leeren vinden. En ook theoretische kwesties,

als b.v. die van de verhouding van reflex en instinct, hebben ikzelf

en Stager, in een conflict met D o f 1 e i n, aan den mierenleeuw
kunnen bestudeeren.

Wij zouden zoo nog lang voort kunnen gaan ; wat wij vermeld-
den is niet meer dan een druppel van wat er in de laatste jaren op
het gebied der insectenpsychologie verschenen is. Ik heb het boven-
staande slechts willen vermelden om zijn veelzijdigheid en om de
beteekenis die de insecten hebben voor het onderzoek der dierlijke

psyche aan te toonen. Natuurlijk is deze beteekenis inzoover weder-
om beperkt, als het onderzoek in het algemeen slechts een licht kan
werpen op het psvchisch leven der insecten zelf, en men bij hoogere,
meer gespecialiseerde dieren, als vogels en zoogdieren, weer bij de
insecten nog onbekende aspecten daarvan aantreft, vooral op het

gebied van intelligentie en emoties. Maar dat neemt niet weg, dat

de insecten als groep psychologisch wel het best bestudeerd zijn
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van alle diergroepen. En het zou daarom zeker uiterst gewenscht
zijn, als er eens iemand gevonden kon worden die zich zetten wilde

deze resultaten in een monographie samen te vatten. Door de vele

boomen dreigt men vaak het bosch niet meer te zien, en na de zoo
talrijke detailonderzoekingen hebben wij thans voor alles behoefte

aan samenvattende en ordenende synthese. Zeer toe te juichen zou
het daarom zijn, als iemand ons eens met zulk een ,, Psychologie der

Insecten" zou willen verrijken. Bouvier's "Vie psychique des

Insectes" is daartoe te elementair en te veel verouderd. Ik wil ein-

digen met den wensch uit te spreken, dat een der leden der jubi-

leerende vereeniging deze taak op zich moge nemen. Laat hij echter

niet meenen, dat het een lichte taak zal zijn.


